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Van Gelder Papier 

Naar aanleiding van een telefonisch verzoek van 
de griffier van Uw Commissie doe ik U hierbij ter 
voorbereiding op Uw hoorzitting met diverse instan- 
ties, die betrokken zijn bij de problematiek van Van 
Gelder Papier, de volgende informatie toekomen. 

Zoals U bekend is, bevindt Van Gelder Papier 
zich de laatste jaren in een uitermate moeilijke 
positie. Hierover heb ik U in het verleden regelma- 
tig ingelicht: 
Ten aanzien van de actuele situatie kan ik U meede- 
len dat vooral ten gevolge van aanloopmoeilijkheden 
bij de nieuwe krantenpapierfabriek in Renkum (Renkum 
III B.V.) de situatie voor Van Gelder Papier is ver- 
slechterd. Het vinden van een oplossing voor de fi- 
nancieringsproblematiek van Renkum III staat dan ook 
primair. Door Van Gelder Papier is aan de Nationale 
Investeringsbank verzocht om additionele financie- 
ringsmiddelen ter beschikking te stellen. 

Momenteel wordt door de Nationale Investerings- 
bank een aantal rekenmodellen uitgewerkt. De uitkom- 
sten daarvan zullen onderwerp van gesprek zijn tusser 
de Nationale Investeringsbank en de overheid. Een en 
ander zal naar verwachting binnen één à twee maanden 
zijn beslag krijgen. Gezien de interrelatie tussen 
Renkum III en Van Gelder Papier is de uitkomst hier- 
van niet alleen voor Renkum III van wezenlijke bete- 
kenis maar ook voor het VGP=-concern. 

Overigens ligt het niet in de bedoeling van de 
Raad van Bestuur van V.G.P. om voor de oplossing van 
de problemen van het concern opnieuw een beroep op 
kredietverschaffers te doen. 
De vermogenspositie van het concern staat dat naar 
de mening van de Raad van Bestuur ni meer toe. 
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